Nieuwsbrief

11-10-2019

In deze nieuwsbrief:

KiNdErBoEkEnWeEk: REIS MEE!
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,
De kinderboekenweek is op De Bosrank goed van start
gegaan!
Ik ben met leerlingen uit elke groep naar Boekhandel
Stevens geweest om nieuwe boeken voor de
schoolbibliotheek uit te zoeken. Deze mooie, leuke en
spannende boeken zijn te bewonderen in de aula,
voordat ze in de schoolbibliotheek opgenomen
worden.
Wist u dat als u tijdens de kinderboekenweek een
kinderboek koopt bij boekhandel Stevens een deel
van het aankoopbedrag naar de schoolbibliotheek
van de Bosrank gaat? (Wel even zeggen dat uw kind
op De Bosrank zit!)
Alle leerlingen zijn met veel plezier begonnen met het
maken van posters voor een boek met het thema ‘Reis
mee’. Deze posters worden beoordeeld door een
onafhankelijke jury die haar punten zal geven.
Uiteindelijk wordt er in elke groep een winnaar

bepaald.

Wie is er jarig?

14-10

Heavenlyn

11 jaar

16-10

Yousra

6 jaar

19-10

Nourain

7 jaar

28-10

Yusuf

12 jaar

2-11

Amr

12 jaar

Gefeliciteerd!!!

Donderdagmiddag zal de prijsuitreiking van de
gouden, zilveren en bronzen penseel plaatsvinden.
Het zal weer lastig gaan worden, want er hangen
al hele mooie exemplaren in de gangen! Tijdens de
kijkavond kunt u deze posters bewonderen.
Ondertussen wordt er ook flink geoefend in het
voorlezen voor de voorleeswedstrijd. Om iedereen
even de gelegenheid te geven om te oefenen,
hebben alle leerlingen van de bovenbouwgroepen
een plekje in de school gezocht om aan een jonger
kind voor te lezen. Wij zagen al potentiele
winnaars! In de groepen gaat de wedstrijd verder
en op de kijkavond zal de finale plaatsvinden!

Belangrijke data komende
periode.
Check ook onze Social Schools
agenda!
17-10
•

•

Badmintontoernooi op
school.
8:30-12:00
Kijkavond.
18:30-19:30

20 t/m 25-10
•

Herfstvakantie

Afgelopen woensdag kwam kinderboekenschrijver
Frank Vester in elke groep voorlezen uit zijn
boeken en praten over gedichten en verhalen. Het
was een groot succes. De kinderen waren erg
enthousiast!

1-11

Vandaag kwam Henny Blijleven van de Centrale
Bibliotheek bij ons op school om ouders
voorlichting te geven over het belang van praten
over boeken met je kind en hoe je dat nou doet.
Het is fijn dat u als ouder samen met ons wil
werken aan betere resultaten bij onze kinderen
door leesplezier te bevorderen!

Elke dinsdag (niet in
schoolvakanties) ouder-kindinloop voor ouders met kinderen
van 0 tot 4 jaar. 10:30-12:00 uur.

Aanstaande donderdagavond van 18:30 tot 19:30
vindt dus de kijkavond plaats! Om 18:40 starten
we met de eerste finale van de voorleeswedstrijd!
Zorg dat u erbij bent!
Kinderen mogen alleen onder begeleiding van hun
(groot)ouders/verzorgers tijdens de kijkavond de
school in. We gaan er van uit dat u toezicht op uw
kind houdt. De kinderen mogen (zoals altijd) niet
rennen in de school.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

•

Koffie-ochtend
8:30-9:30

